
KENDELSE 
 

Afsagt den 29. januar 2019 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Spiller, Viborg FF 
 
 
 
SAGEN 
 
I NordicBet ligakampen søndag den 25. november 2018 mellem Viborg FF og Nykøbing FC blev en Viborg FF-
spiller i kampens 48. minut tildelt et direkte rødt kort for at berøve Nykøbing FC en oplagt scoringsmulighed jf. 
Fodboldloven §12. 
 
Efterfølgende har Viborg FF indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få 
karantænepointene nedsat.  
 
 
ANKE FRA VIBORG FF 
 
Viborg FF har anket udvisningen af spilleren med følgende begrundelse: 
 
At Nykøbing FC ikke fratages en oplagt scoringsmulighed grundet afstanden til mål. 
 
At forseelsen kun sker få meter inde på Viborg FF’s banehalvdel. 
 
At to Viborg FF-spillere som minimum vil være på højde med spilleren fra Nykøbing FC efter afdriblingen af 
målmanden.   
 
At der som begrundelse vedlægges videomateriale fra episoden. 
 
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN: 
 
Dommeren har været forelagt episoden og Viborg FF’s indsigelse og havde følgende bemærkninger: 
 
At efter dommeren har genset perioden fastholdes vurderingen af det røde kort. 
 
At afstanden til målet alene er et af de kriterier der skal tages i betragtning ved vurderingen jf. Fodboldlovens 
§12 om kriterierne for, hvad dommeren skal tage i betragtning ved sin vurdering af, hvorvidt der foreligger en 
oplagt scoringsmulighed. 
 
At der endvidere skal tages hensyn til spilretningen som i dette tilfælde er direkte mod målet. 
 
At sandsynligheden for at bevare eller opnå kontrol over bolden, som dommeren vurderer som meget høj 
henset til, at angrebsspilleren har fuld kontrol lige indtil det øjeblik hvor tacklingen fra målmanden sættes ind. 
 
At det væsentligste kriterie i denne situation efter dommerens opfattelse er det sidste, nemlig forsvarsspillernes 
antal og placering. 
 
At dommeren bemærker, at målmanden er passeret, hvorefter der er tomt mål for en angrebsspiller med fuld 
kontrol, såfremt målmanden ikke havde lavet en forseelse.  
 
At de vedhæftede fotografier viser, at de to forsvarsspillere, som gjort gældende af Viborg FF, ikke er på højde 



med angrebsspilleren, men cirka 2-3 meter og cirka 10 meter væk. 
 
At dommeren derfor fortsat er af den helt klare opfattelse, at målmanden berøvede sin modspiller en oplagt 
scoringsmulighed. 
 
 
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov, Jakob Berger Nielsen, Jesper Hansen, Lars W. Knudsen, Stig Pedersen og Steven Lustü har deltaget 
i sagens behandling.  
 
I henhold til de disciplinære bestemmelsers paragraf 1h kan en klub fremkomme med bemærkninger til en 
advarsel/udvisning af en spiller. De disciplinære bestemmelsers paragraf 1i, nr. 1), d. giver Fodboldens 
Disciplinærinstans mulighed for at forhøje eller nedsætte karantænepoint for en forseelse, der medfører 
advarsel eller udvisning. 
 
Disciplinærinstansen finder det ikke relevant at tage de Disciplinære bestemmelsers paragraf 1i, nr. 1), d. i 
anvendelse i forbindelse med udvisningen af spilleren, idet kampens dommer efter forelagt dokumentation ikke 
har ændret sin vurdering af situationen. 
 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 
 

KENDELSE 
 
 

Udvisningen og deraf følgende karantænepoint til spilleren fastholdes. 
 
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7. 
 
 

Brøndby, den 29. januar 2019 
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 

 


